
 الجديد: الدرس بدأ تعالى الله قال ثم
مم ا:  القارئ مو مم ((  كك مب مص ا من مأ ةة مم مب مصبي مممم ا كم مب مت مف مب مسمم مك

مم كك مدكي مكي كفاوا مأ مع مكي من مو ةر مع مثبي ] 30) [الشورى:) مك
مم ا:  تعللالى الللله قال : ثم الشيخ  مو مم ((  كك مب مصمم ا من مأ مممم

ةة مب مصممبي مممم ا كم مب مت مف مب مسمم مم مك كك مدكي مكيمم (( وممم ا:  ) قللوله) مأ
(( فبم ا مللا, جوابهللا أعنللي شللرطية  هللذه)) أص ابكم
)) أكيدكيكم كسبت (( بم ا:   وقوله)) أكيدكيكم كسبت

أيللديكم, كسللبت بمللا والتقللدير: فهللو محذوف مبتدأ خبر
)) خطممم اب أصممم ابكم " (( ومممم االمفسلللر:  يقلللول

" بلبيةلما, قال:   بيان)) " مصبيبة (( من للمؤمنبين
مممن كسبتم )) أي أكيدكيكم كسبت (( فبم ا وشدة

الفعمم ال أكممثر ل ن ب الكيممدي عممبر الممذناوب, لكنممه
فل )) منهمم ا كممثبير عممن (( وكيعفمماوا بهمم ا تممزاول
كيثنممي أ ن مممن أكمرم تعمم الى علبيممه, وهمماو كيجمم ازي
فممم ا المممذنببين غبيممر الخممرة, أممم ا فممي الجممزاء
," الخرة في درج اتهم لرفع الدنبي ا في كيصبيبهم

مممن أصمم ابكم (( وممم ا:  وجللل عللز الللله يقللول طيللب
ووجللله بلللالمؤمنين هلللذا المفسلللر ) خلللص) مصممبيبة
 والكفللار)) كممثبير عن (( وكيعفاوا:  قال أنه التخصيص

 قال: بليللة)) مصبيبة (( من:  للعفو, وقول أهل ليسوا
الدنيويللة, والمصللائب الدينيللة المصللائب وشدة, ويشمل

مللن أعظللم فإنهللا الدينيللة المصللائب ؟ أعظللم وأيهمللا
بانتكاسللة أصلليب أحللدا أن قللدر الدنيوية, فللإذا المصائب

ومللاله, فللإن أهللله يهلللك أن مللن أشللد فهو بالله والعياذ
إذ الدنيويللة المصللائب من بكثير أعظم الدينية المصائب

بعضللهم: قللال وتنسللى, كمللا تزول الدنيوية المصائب أن



البهللائم؛ سلللوا تسلللوا أن وإما الكرام صبر تصبر أن إما
في خسارة بالله والعياذ الدينية تزول, المصائب أن لبد

أن علللى الللدليل هللو : مللا قائل قال والخرة, فإن الدنيا
تبللارك الللله قللول فالللدليل ؟ المصللائب مللن العللراض

أ ن اللممه كيركيمد أنمم ا فم اعلم تاولاوا (( فإ ن:  وتعالى
صللارت الذنوب أن ) فتأمل) ذناوبهم ببعض كيصبيبهم

أن عظيمللة, المهللم مصلليبة لعراضهم, والعللراض سببا
كتلللف الللدنيا مصللائب  يشللمل)) مصبيبة (( منقوله: 

ذلللك, أشللبه ومللا والفقللر الحبة, والخوف المال, وموت
الحق, وكراهة والبدع, وكراهة كالمعاصي الدين مصائب

أكيدكيكم كسبت (( فبم ا هذا, كله أشبه وما الحق أهل
باليللد الكسللب يكللون قللد كسللبتم, لن  والمللراد: بمللا))

بللالعين, ويكللون الكسللب ويكون بالرجل الكسب ويكون
عللبر باللسللان, لكللن الكسللب بالشللم, ويكللون الكسللب
باليلد, الن العملال تزاول ما أكثر لن الكل عن باليدي

شللك, بل تعمللل تعمللل, اليللد ل الرجللل هللذا جلوسنا في
العملال أكللثر تكتللب, فهلي تنزلله ترفعله الكتللاب تأخلذ
(( فبم ا السبب لهذا النفس عن باليد باليد, فعبر تزاول

عللن يعفوا  يعني)) كثبير عن وكيعفاوا أكيدكيكم كسبت
به.   يؤاخذ فل أذنبتم مما كثير
(( وم القلللوله:  السباب إثبات منها فوائد الية هذه في

) وجلله) أكيممدكيكم كسممبت فبم ا مصبيبة من أص ابكم
السباب.  إثبات ففيه للسببية هنا الباء أن ذلك

ضلل وحسا, وإنكاره وعقل شرعا ثابت السباب وإثبات
ثللابت السللباب تللأثير العقل, أقول في وسفه الدين في

بالشللرع السللباب ثبللوت والحللس, أمللا والعقللل بالشرع



فللي ل تحصللى ل هللذا علللى اليللة, والدلللة قرأنللا فكمللا
أن نعلللم فلننللا بالعقل ثبوته السنة. وأما في ول القرآن

معلوم إما يحدثه سبب له يكون أن لبد حادث شيء كل
ن مجهلول, لبلد وإملا لنلا أن يمكلن ل هلذا, فالطفلل م

سللبب له يكون أن الم, لبد بطن ظهر على ينبت يخرج
سللبب مللن لها لبد الحوادث كل وبقائه, وكذلك لوجوده

للسللباب أن فظللاهر الحس مجهول, أما وإما معلوم إما
الللذي تكسللرت, مللا بحجللر زجاجللة رميللت أنللك لو تأثيرا

البللارد الماء على أوقدت سبب, لو لها  إذن... ؟ كسرها
معللروف شلليء عليلله, هللذا أوقدت ؟ حارا, السبب صار

ليس السباب أن سفاهتهم من العلماء بعض حسا, يرى
قللال: ؟ تللأثير لهللا : ما قال الله إطلقا, سبحان تأثير لها

؟ الزجاجللة انكسللر بالجحر الزجاج رميت إذا نعم, أليس
ل الرمللي وجللود عنللد النكسللار حصللل قالوا: نعم, لكللن

المقللذوف الحجللر لمللس الرمللي, يقولللون: لمللا بوجللود
صللحيح, هللو  مللا... ؟ صللحيح هللذا انكسر, هللل الزجاجة

مللرات ثلثللة الزجاجللة كللبر حجللر أكللبر جبللت لللو بللدليل
مللا احللتراق انكسللرت؛ مللا وضعا الزجاجة على ووضعته

لسللبب, ؟ سللبب لغير أو لسبب النار في الحتراق يقبل
مللدرك معقللول أمللر تحللترق, هللذا النللار فللي ورقللة ضع

فللي السللباب تأثير أثبت أنك لو أبدا بالحس, يقولون: ل
بللالله, لنللك أعللوذ العظيم؛ بالله مشركا لكنت مسبباتها

خالقللا الللله مللع أجعللل فللأقول: لللم خالقا الله مع جعلت
أودعلله مللا ولكللن بنفسلله ل يللؤثر السبب إن أقول لكني
نللار وهي إبراهيم نار أن هذا على قوة, والدليل من الله

حللتى عليلله وأوقدوا عظيما حطبا جمعوا محرقة عظيمة



أن يسللتطيعون ل لنهللم بللالمنجنيق إبراهيللم رمللوا إنهللم
قللال ؟ كللانت حرارتهللا, ملاذا من النار هذه حول يحوموا

علممى وسمملم ا بممردا (( كمماوني:  لهللا تعللالى الللله
تللأثر, إذن عليلله, فلللم وسلللما بللردا ) فكانت) إبراهبيم

القللوة مللن فيهللا الللله جعللله لمللا سللبب نقول: إنها نحن
قلال: تطللرف آخللر طللرف هناك بنفسها؛ مؤثرة وليست
فلي نقلول: إن الللذي هلو بنفسها, وهلذا مؤثرة السباب

بنفسللها, مللؤثرة السباب وليست الشرك من نوعا قوله
بللأن نللؤمن نحللن حللال كل إبراهيم, فعلى نار هو الدليل

المللؤثرة, القللوى من فيها الله أودعه بما تأثيرا للسباب
وجللل: عللز الللله أراد إذا تللأثر ل قللد القللوى هللذه وأن

: إثبللات فوائدها : من  قلنا)) أكيدكيكم كسبت (( فبم ا
 .)) أكيدكيكم كسبت (( فبم ا:  لقوله السباب

علللى يجازى النسان : أن الكريمة الية هذه فوائد ومن
ه بمثلل كسلبه ا كلان إذا كسلبه, لن أن فلبلد كسلب بم
والله ظلما كان أزيد كان كسب, فإن ما قدر على يكون

. أحدا يظلم ل وتعالى سبحانه
: لقوله الكل عن بالبعض التعبير : جواز الية فوائد ومن

كسللبه مللا يشللمل أنلله  مع)) أكيدكيكم كسبت (( فبم ا
ومللا والخمللر الدعارة بيوت إلى برجله, كمشيه النسان

كللل قائللل: هللل قللال عليلله, فللإذا يؤاخذ ذلك, فإنه أشبه
فللالجواب: ل, ولكللن  ؟ الكل عن به يعبر أن يجوز بعض

الكللل, فكسللب علللى تأثير البعض لهذا يكون أن بشرط
رقبللة بهللا, أعتللق العمللال أكثر لن شك بل تأثير له اليد

أيتهللا أنللت وأقول العتيق رقبة بصفحة أضرب أن المراد
الكللل عللن بالرقبللة عللبر خطأ, لكن ؟ صح عتيقة الرقبة



الرقبللة رقبة, ولن بدون يعيش أن يمكن ل النسان لن
النسللان, هلللك البللدن عللن فصلللت إذا التي القتل محل

يكون أن بشرط الكل عن بالبعض التعبير جواز الخلصة
. به عنه عبر فيما أثر له

كللثير عللن يعفللوا الللله : أن الكريمة الية هذه فوائد من
كثبير عن (( وكيعفاوا:  لقوله بها يؤاخذ فل الذنوب من
مضللمون, ل, غيللر ؟ مضللمون العفللو هللذا هللل  لكللن))

كيشممرك أ ن كيغفر ل الله (( إ ن:  تعالى قوله والدليل
يأخللذك ) فل) كيشمم اء لممن ذلمك دو ن ممم ا وكيغفر به

يعفللوا مما الذنب هذا : إن تقول أن الله مكر من المن
((قوله:  واغترار, لن غرور الذنب, هذا وتفعل عنه الله

دو ن ممم ا وكيغفربقوله: ((   مقيد)) كثبير عن وكيعفاوا
).  ) كيش اء لمن ذلك
كيثنممي أ ن مممن أكممرم تعمم الى " وهاوالمفسللر:  قللال

المصلائب أن الللله رحمله  مللراده" الخرة في أجزاء
الخللرة فللي ذنوبنللا علللى نعللاقب ل بللذنوبنا تصلليبنا التي

((  فبم اقللوله:  لن اليللة ظللاهر المصائب, هللذا تكفي
هللي المصلليبة هللذه أن علللى  يللدل)) أكيممدكيكم كسبت
فللي الجللزاء الله يثني فلن الجزاء هي كانت وإذا الجزاء
ما أن صحيح الجزاء, وهذا يثني أن من أكرم لنه الخرة
ذنللوبه, إذا عللن كفللارة فهللو الدنيا في النسان به أصيب

عللزر كفارة, إذا فهو حد فيها معصية في الحد عليه أقيم
مصلليبة أصللابته كفللارة, إذا فهللو حد فيه ليس ذنب على
العقوبللة عليه الله يعيد كفارة, فل فهي الذنوب هذه عن
فسللادا الرض في السعي وهو واحدا ذنبا إل الخرة في
مم ا:  تعالى الله قال نن مإ كء ((  مزا من مج مذكي نل م ن ا كباو مر مح ا مه ككي نلمم ال



كه مل كساو مر م ن مو ماو مع مس مكي مض مفي مو مر ل
م ددا ا مس ا م ن مف كلمماوا مأ نت مق ككي

مو كباوا مأ نل مص مو ككي مع مأ نط مق مم كت مه مدكي مكي مم مأ كه كل كج مر أ
م من مو ةف مممم مخل

مو ماوا مأ مف من ككين مض مم مر ل
م مك ا مل مم مذ كهمم يي مل مز مبي ا مفممي مخمم ددن المم

مم كه مل مة مفي مو مر مخمم يب ال مذا يم معمم مظبيمم ]33) [المائللدة:) مع
الذنوب, فإن من النوع هذا لفداحة مستثنى, وذلك فهذا

هؤلء الله السهل, فجعل بالمر ليس الرض في الفساد
عقوبتين: العقوبللة لهم الرض في المفسدين المحاربين

عممذاب الخرة في (( ولهمالعضاء, والثانية:  بقطع
 )). ت اباوا الذكين إل عظبيم

كيصممبيبهم فممم ا المممذنببين غبيممر " أم االمفسللر:  قال
الكلم  هذا" الخرة في درج اتهم لرفع الدنبي ا في

وهللذا مللذنبين, نعللم غيللر كللثيرين أناس هناك بأن يوحي
بذنب, ويصاب إل إنسان من ما لنه نظر فيه التأمل عند

لممم ( لاوقللال:  وسلللم عليلله الللله صلللى النبي إن حتى
كيممذنباو ن بقمماوم ولجمم اء بكممم اللممه لممذهب تممذنباوا

النممبي ) وقمم ال لهممم فبيغفممر اللممه فبيسممتغفرو ن
خطمم اء آدم بنممي وسملم: ( كممل علبيمه اللممه صلى
الللله صلللى النللبي  وقال) التاواباو ن الخط ائبين وخبير
كله ذنبي لي اغفر ( اللهم:  نفسه عن وسلم عليه
 وقللال) وآخممره وأولممه وسممره علنبيته وجله دقه
مببينمم ا فتحمم ا لممك فتحنمم ا (( إن ا:  يخللاطبه لنللبيه الللله

)) تممأخر وممم ا ذنبممك مممن تقدم م ا لك الله لبيغفر
ذنب للم الرسلول إن فيقلول أحلد يجرأ أن يمكن فهل ي
تقممدم ممم ا لممك اللممه (( لبيغفريقللول:  وجل عز والله
أن يمكللن ل يمكللن, لنلله ل )) ؟ تممأخر وم ا ذنبك من

للله, نعللم بمغفرته عليه الله يمن حتى له ذنب : ل تقول



وهللو لغيرهللم ليللس شلليء مللن معصللومون الرسللل
ن ل الذنب, هلذا في الستمرار اللله يعفلوا أن لبلد يمك

الللله بمنلة وإمللا الللله إلى وتوبتهم باستغفارهم إما عنهم
لممم النممبي أكيه ا (( كي ا:  لنبيه وجل عز الله عليهم, قال

أزواجممك مرضمم ات تبتغممي لممك الله أحل م ا تحرم
تحلممة لكممم اللممه فممرض قممد رحبيممم غفمماور واللممه

أذنممت لممم عنممك اللممه (( عف ا:  له ) وقال) أكيم انكم
وتعلممم صممدقاوا الممذكين لممك كيتممببين حممتى لهممم

يقللول والسلللم الصلللة عليه النبي هو ) هذا) الك اذببين
عظيمللة آيللة لهللم, وهللذه فللأذنت استعجلت له: لما الله

اللله كلان المللور, إذا فلي يتعجل أل النسان سير ترتب
بالكم فما المر له يتبين أن قبل لهم أذن لنه نبيه عاتب

مذ:  وتعالى تبارك الله بغيره, وقال مإ مو كل ((  كقمماو مذي مت نلمم مل
مم معمم من كه مأ نلمم مه ال مبيمم مل مت مع مممم مع من مأ مه مو مبيمم مل مك مع مسمم مم مك مأ مبيمم مل مع
مك مج مو مق مز نت مه موا نل مفممي ال مخ كت مك مفممي مو مسمم مف كه مممم ا من نلمم ال
مه مدكي مب مشى كم مخ مت مس مو نن ا كه ال نلمم دق موال محمم م ن مأ كه مأ مشمم ا مخ )) مت

والسلللم الصلللة عليهللم الرسللل ] نعللم37[الحللزاب:
الشللرك, مللن الذنوب, معصللومون كبائر من معصومون
الللتي المعاصللي الخلق, أمللا سفاسللف مللن معصومون

معصللومين ولكنهللم منها معصومين غير فإنهم ذلك دون
الللله بغيبي, نسلأل ليس شيء فيها, وهذا الستمرار من

شلليء كللل على إنه أتباعهم من وإياكم يجعلنا أن تعالى
قدير. 

مسلللم  غيللر" المذنببين غبير " أم االمؤلف:  قول إذن
فللي الحللاديث سللمعتم كمللا ويللذنب إل أحللد من ما لنه

وارد, نعللم غيللر المؤلللف مللن الكلم فهللذا هللذا, وعليلله



الللذنوب تكفر صالحة وأعمال ذنوب له تكون من للناس
للنللبي رجل كثيرا, حكا واقع بمصيبة, هذا يصاب أن دون

مللا منهللا وأصللاب امللرأة رأى أنلله وسلم عليه الله صلى
: فقللال بهللا يللزن لللم أنلله غيللر امرأته من الرجل يصيب

قمم ال ) )قمم ال: نعممم الفجر صلة معه ا ( أشهدت
 فصلللته) السممبيئ ات كيممذهبن الحسممن ات لممه: ( إ ن

الللله صلللى النللبي قللال السلليئات, وكللذلك أذهبت الفجر
إلممى والجمعممة الخمممس ( الصلاواتوسلللم:  عليلله

لممم ا مكفممرات رمضمم ا ن إلممى ورمضمم ا ن الجمعممة
.  ) الكب ائر اجتنبت م ا ببينهن

يللا أنبهكللم أن أريللد الثللاني الللدرس فللي نللدخل أن قبللل
لطلللب هنا إلى بلدكم من جئتم علم طلبة إخواني, أنتم
؟ كللذلك العلللم, أليللس تطلبللون بلدكم في العلم, وأنتم

النسللان يكللون أن العلللم أفائدة ؟ العلم فائدة ما ولكن
يجمللع, أم مللا دمللاغه في ويجمع يحفظ كتاب من نسخة
عمللل ل علللم فللي خيللر الثللاني, ل ؟ العمللل العلم فائدة

لقللول النسللان علللى حجللة بلله عمللل بدون فيه, والعلم
أو لممك حجممة ( القرآ ن:  وسلم عليه الله صلى النبي

بعلملله النسللان عمللل ثللالث, وإذا قسم فيه  ما) علبيك
قال قبل, كما من يعلمه يكن لم ما علم تعالى الله ورثه
) أي) هممدى زادهممم اهتممدوا (( والذكين:  تعالى الله

عللز لللله متقين صاروا ) أي) تقاواهم (( وآت اهم علما
يتربى أن العلم من مهم, والمقصود بالعلم وجل, العمل

بعضللكم من أنقم ربانيا, أنا عالما يكون حتى به النسان
السلللم, إفشللاء وهللو وسللهل مهمللا شلليئا يللدعون أنهللم

ول واقللف وهللو بزميللله يمللر منكللم الواحللد الن نشللاهد



زهللدا أم السنة عن أرغبة ؟ عليكم, لماذا يقول: السلم
للكراهللة سللبب إيجللاد أدري, أم مللا أنللا ؟ الجللر فللي

أن لبللد يسلللم ولللم بللك مللر إذا النسان لن ؟ والعداوة
بعللدم وأتللى قلبلله تحجللر مللن شلليء, إل قلبك في يكون

وسلللم عليلله الللله صلللى النبي إن ميت, ثم فهذا السلم
تؤمنمماوا حممتى الجنة تدخلاوا ل ( والله:  قال أقسم

قمم ال: أو أدلكممم أفل تحمم اباوا حممتى تؤمنمماوا ول
أفشمماوا تحمم اببتم فعلتممماوه إذا بشمميء أخممبركم

المسلللم أن مع ؟ بيننا نفشيه ل  لماذا) ببينكم السلم
قيللل أحللدكم أن لللو حسنات, وأظن عشر يأتيه سلم إذا
مللا أو واحد, يسلللم ريال درهم أعطيناك سلمت كلما له

مللع الدراهم تكثر حتى ومرة مرة يسلم, ويتردد ؟ يسلم
مللا الواقللع, كللل في زائلة يحصلها التي الدراهم هذه أن

عنلله تللزول أن وإمللا عنك يزول أن فإما الدنيا من تملكه
تكللون مللا أشللد وتجللدها لللك تبقللى الحسللنة بد, لكن ول

فأنتم تعملوا لم بالعلم, فإن بالعمل إليها, أوصيكم حاجة
فللي الكتللب ذلللك الجللدران, ومللع فللي كللالكتب نسللخ

سللالمين, غيللر تعلمللوا لللم إذا أنتللم سالمة, أما الجدران
الللله عبللادة فللي بالعلم تربوا سالمين, اعملوا غير والله
أيضللا, أنفسللكم معللاملتكم وفللي الله عباد معاملة وفي
الللله شاء إن بالكم, فإنها عن تغيب أل أرجو نصيحة هذه

. الموفق مفيدة, والله
جالسا يكون الخوان بعض أن وهو إشكال : فيهالطالب

آخللر من حاجة النسان يريد يكتب, ثم أو يقرأ مكان في
أن ورجللع عليلله مللر كلمللا أنه ويرجع, فيخشى عليه يمر

؟ يقاطعه



إن أنللك وتخشللى مشللغول إنسللانا رأيت إذا : أول الشيخ
من هذا لن ؟ تسلم, لماذا ل عليه شوشت عليه سلمت

إنسللان علللى السلم الفقهاء: يكره قال مصلحته, ولهذا
أنا أريد ما حرج, لكن غيرهما, ل أو أكل أو بذكر مشتغل

أفللرح عليلله يسلللم لللم الللذي يكون ربما لنه الحالة هذه
واحللد أو ماشللين يتلقللون عليه, لكللن سلم لو ممن منه

يسلللم, مللا وتجاوزه عنده من النسان ومر حذائه يلبس
يكللاد الواحللد والللله ؟ يضللره الللذي مللا ؟ يسلم لم لماذا

ول بعللض ملن بعضلهم يمللر علللم طلبللة يللرى أنه يتقطع
يسلم. 
فيللك, يطلالع عليلله تسلللم شليخ يلا : ... بعضهم الطالب

؟ إليك ينظر
؟ غضب : نظر الشيخ

أخمللص إلللى رأسللك أول مللن كيللف أدري : مللا الطالب
؟ قدميك
إذا النللاس : بعللض يقللول صللحيح هللذا : طيللب الشلليخ
ميتللة السللنة هللذه أن إليللك, السللبب ينظر جعل سلمت

يعرف. ما عنده
؟ الطلبة من المسجد يرتدون الذين : منالطالب
لللو العللوام فنعللم, بعللض العوم غلط, أما هذا : ل الشيخ
اعتللادوا مللا العلم, لنهللم : واش يقف, قال عليه سلمت

. حق له ما العلم طالب هذا, أما
: ... الطالب
أولهللم عنللد سلللم صللفا هكللذا جالسين كانوا : إذا الشيخ
. ويكفي

علللى حريصللين إليللك الللله أحسن شيخ : الطلبةالطالب



يرد أحيانا السلم أحيانا, لكن ينسى قد السلم, وبعضهم
إذا عللادة تنحنللح, لنلله أو سلللم الرجل هذا تفهم ما لكن
 ؟... مثله الرد يأتي عليكم الواحد: السلم قال

بيللن الشللتباه حال كل البيان, على من بد : ل, ل الشيخ
بهللا يهمللس ربمللا هللو وارد,  نعللم غيللر والتنحنللح السلم
بعلض أن واضلحا, كملا سللما غللط, سللم وهلذا همسا
لللو بوري, يعنللي يضرب لقوك إذا الن بالسيارات الناس
أيضللا, غلط عليه, هذا أرد حتى بوري ضربت بوري معي
أنتبه حتى بوري يضرب الناس: أنه بعض يقول ربما لكن

. ويسلم
 ؟... ذنوبه تكفر فكيف ببدعة إنسان بلي : لو الطالب
الللذنوب, هللذه في تزيد الذنوب تكفر ما : البدعة الشيخ
المصللائب توبللة, يعنللي إلللى تحتللاج مصلليبة لكنها مصيبة
فللي الفتللور أصللابه إذا النسان أن شك ل مصيبة الدينية

مصيبة, أنها شك ل الطاعة عن العراض مثل أو الطاعة
مللن يهللرب كمللا منهللا يهللرب أن يجب عليها يقر ل لكنها

. الحسية المصائب
اء كتلب يقلرأ النسلان كلان : إذا الطالب يلرد ثلم العلم

نسلليان بين يفرق القوال, وهل من لكثير النسيان عليه
؟ الذنوب من هذا وهل ؟ غيره ونسيان القرآن
صلللى النبي حتى النسان منه يخلوا ما : النسيان الشيخ

الللله, كتاب من آية ونسي يوم ذات قرأ وسلم عليه الله
لمر أكثر به العناية تجب القرآن منه, لكن يسلم أحد ما

أكللثر بتعهللده, والقللرآن وسلللم عليلله الللله صلللى النللبي
ل الفقلله متللون من متنا مثل تحفظ نسيانا, يعني الشياء
وإل كلثيرا تتعهلده أن لبلد كثير, القلرآن تعهد إلى يحتاج



( تعهدوا:  وسلللم عليلله الللله صلللى النبي نسيته, قال
أو تفصممبي ا أشممد لهمماو ببيده نفسي والذي القرآ ن

ذلللك مللن  والحكمللة) عقاولهمم ا في البل من تفلت ا
غيره:  من أكثر ينسى القرآن كون من

فللي راغللب هو من وتعالى تبارك الله ليعلم أول: البتلء
راغب.  غير أو القرآن حفظ

حللرف كللل فللي فللإن بللترداده والثواب الجر ثانيا: كثرة
حسنات.  عشر

القللرآن قلبللك, لن فللي تعللالى الللله ذكللر يبقى ثالثا: أن
عللز الللله تنللاجي فكأنمللا القرآن تقرأ كنت فإذا الله كلم
الللله جعللل وتعالى, ولهللذا سبحانه كلمه تقرأ لنك وجل

. عليه تحرص حتى سريعا ينسى أن الحكمة من تعالى
عليلله وسلللم عليلله الللله صلى النبي أن : حديث الطالب

الللذين علللى فمللر المنللام فللي ملكيللن جللاءه لمللا وسلم
بالليللل عنه فنام القرآن آتاه قبورهم: ورجل في يعذبون

قيللام وجللوب علللى هللذا يللدل بالنهار, فهل به يعمل ولم
 ؟ القرآن صاحب على الليل

هللذا خاصللة صللفة للله هذا لعل يجب, لكن ما : ل الشيخ
فيه الواجب عن يعني الليل في عنه نام يقال الرجل, أو

ل المنللافقين لن الفجللر وصلللة مثل العشللاء كصلللة
العشاء.  ول الفجر يصلون
؟ العلم طالب على تجب هل السنن : بعض الطالب
طللالب علللى تجللب صللحيح السنن بعض : ل, نعم الشيخ
عليلله يجللب للسنة, فهنللا إحياء إياها عمله كان إذا العلم
البل.غ.   باب من هذا لن فعلها

:  وجل عز قال ثم



مم االق ارئ مو مم : ((  كت من من مأ مزكيمم مج مع كم مض مفممي مب مر ل
م مممم ا ا مو

مم ككممم من مل م ن ممممم مه كدو نلممم من ال يي ممممم ملممم ةر مول مو مصمممبي )) من
].31[الشورى:

مم ا:  تعالى الله : قالالشيخ مو مم ((  كت من من مأ مزكي مج مع كم مفممي مب
مض مر ل

م مم ا ا مم مو كك من مل م ن مم مه كدو نل من ال يي مم مل ةر مول مو مصبي من
علللى ليللس عمل تعمل وهي ] ما: نافية31)[الشورى:)

هللذا بلغتهم, وعلى نزل الكريم الحجازيين, والقرآن لغة
)) (( بمعجزكيممن  اسللمها, و)) (( أنتممم:  قوله فيكون

معنللى, الزائللدة إعرابللا الزائدة بالباء اقترن خبرها, لكنه
الكلم لتللم حذفت لو زائدة العراب حيث من أنها يعني

هللي بللل زائللدة غيللر المعنللى حيللث مللن بللدونها, ولكنهللا
جللاءك التوكيللد, كلمللا هللو الزيادة حروف مفيدة, وفائدة

أنتممم (( ممم االعمللوم. يقللول:  لتأكيللد فهللو زائللد حللرف
تبللارك الللله بمعجزيللن  أي)) الرض فممي بمعجزكيممن

الرض.  في تعجزوه فلن طلبكم إذا وتعالى
)) " (( بمعجزكيممنتعللالى:  الللله رحملله المفسر وقول
قللال: ممللا أعم فالمعنى كالمثال, وإل  هذا" هرب ا الله

وبمعجزين اختفاء الله وبمعجزين هربا الله بمعجزين أي
للنسللان بالنسبة ذلك, النسان أشبه وما اضطجاعا الله
يعجزه منه, ربما أسبق ويكون منه هرب إذا يعجزه ربما

ذلللك, أشللبه مللا أو شجر أو غار أو بجدار عنه اختفى إذا
وما الرض على بالضطجاع  عنه اختفى إذا يعجزه ربما
النسللان مللن يكللون الللذي العجللاز هذا ذلك, فهل أشبه

تعللالى الللله ل, لن ؟ لله النسان من يكون هل للنسان
السللماء, ول فللي ول الرض فللي شلليء عليلله يخفللى ل

ماء, فلي ول الرض فلي شليء قلدرته عللى يمتنلع الس



)) اللممه دو ن من لكم " (( وم الهؤلء.  كالوعيد وهذا
)) لكم (( م ا )) " نصبير ول ولي (( من غبيره أي
عملها شرط من لن حجازية إنها نقول ول نافية هذه ما

المقللدم, وهنللا هللو السللم يكون الترتيب, أن ليس عمل
عاملللة, غيللر نافيللة فتكللون المقللدم, وعليلله هللو الخللبر

هللذه  مللن)) ولممي مممن اللممه دو ن من لكم (( وم ا
)) نصممبير ول ولممي " (( مممن النفللي؛ لتوكيللد زائللدة
ويحسللن يتللولكم ولللي  مللن" عنكممم عممذابه كيممدفع

يتللولكم ولي هناك عنكم, فليس يدفع نصير وليتكم, ول
أنتللم الللله, بللل عذاب عنكم يدفع نصير ول الله دون من
كنتم.   أينما وتعالى تبارك قبضته في
:  الفوائد من الكريمة الية هذه في
لم أراده إذا الله وأن الله بعذاب المشركين : تهديد أول

يعجزه. 
سللبحانه لنلله ورقللابته تعللالى الللله خللوف وجللوب ومنها

. عليه يخفى فلن العاصي يعذب أن أراد إذا وتعالى
هللؤلء بتللولي يقللوم أحللد ليللس أنلله : أيضللا فوائده ومن

هللؤلء رأس الللله, وعلللى دون مللن وينصللرهم المكذبين
عاقلللة كللانت إن هللي تنفعهللم, بللل ل الصنام, فالصنام

وإيللاهم فهي عاقلة تكن لم القيامة, وإن يوم منهم تتبرأ
: النبيللاء سلورة فللي وجللل علز قلال جهنم, كملا حصب

جهنممم حصممب الله دو ن من تعبدو ن وم ا (( إنكم
)  ) واردو ن له ا أنتم

وجل: عز قال ثم
من:  القارئ مم مو مه ((  مت مكي ا مر آ ماوا مج مل مر مفي ا مح مب مل مم ا معل مل مك ا

م ن مإ مأ *  مشمم من مكي مك مسمم مح ككي رركيمم من ال ملمم مل مظ مبي مد مف مكمم موا ملممى مر مع



مه مر مه ن ن مظ مك مفي مإ مل ةت مذ مكي ا رل مل كك ةر مل نب ا ةر مص ككاو مو مشمم مأ  *
نن كه مق مب مم ا ككياو كباوا مب مسمم كف مك معمم مكي من مو ةر معمم مثبيمم مم مك ملمم مع مكي مو  *

من مذكي نل م ن ا كلاو مد مج ا من ا مفي ككي مت مكي ا مم مم ا آ كه من مل ةص مممم محبيمم )) مم
]. 35-32[الشورى:

) مللن: للتبعيللض,) الجمماوار آكيمم اته (( ومممن:  الشلليخ
وحكمتلله, وقللدرته رحمتلله علللى الدالللة وآيللاته: علمللاته

علللى الضللمة بتقللدير معربة مؤخر, ولكنها الجوار: مبتدأ
باليللاء الجللواري الجللوار للتخفيف, وأصل المحذوفة الياء
: تعللالى الله قال كما السفينة هي جارية, والجارية جمع

) مللن) الج اركية في حملن اكم الم اء طغ ا لم ا (( إن ا
المللاء علللى البحللر فللي السللفن هذه وجل عز الله آيات

العظيمللة السللفن العظم, هذه في كالجبال أي كالعلم
الللله, أن آيات من والحيوان والناسي بالموال المحملة

تمخللر المللاء علللى تمشي المتلطم البحر هذا في تكون
آيللات مللن أنهللا شك الرزاق, ل من فيها بما الماء عباب

وجل.   عز الله
يلي: بما راكبيها وتعالى تبارك الله هدد

علممى رواكممد فبيظللممن الركيح كيسكن كيشأ (( إ ن 
سللابقا السللفن لن ؟ لمللاذا عقوبللة أدنى  هذا)) ظهره

شللراع, علللى تشللمي الريللاح, لنهللا حسللب تمشللي إنما
فتسللير, فللإذا الريللاح بلله فتصللدم طويللل يوضللع شللراع
كيسممكن كيشممأ (( إ نقللال:  وقفت, ولهذا الرياح سكنت
علممى (( رواكممد الجللواري  أي)) فبيظللممن الركيممح
المصالح, تتعطل البحر, وحينئذ ظهر على  أي)) ظهره
فتغرقهللا, بالسللفينة تقصللف عاصللف ريللح تللأتي وربمللا

السللفينة بهللا تسللير طيبللة ريللاح ثلثة: إما إذن فالحوال



السللفينة, وإمللا تغللرق عاصللفة رياح ينبغي, وإما ما على
عللى رواكللد تقلف ؟ السلكون فللي يكلون سكون, ملاذا

اته ملن أن يبين وتعالى سبحانه الماء, فهو ظهر سلير آي
السفن.   هذه

)) كيصممر ن فبيظللممن الركيممح كيسممكن كيشممأ (( إ ن 
)) " ظهممره (( علممى تجري ل )) ثاوابت (( رواكد

صممب ار لكممل لكيمم ات ذلممك في (( إ ن البحللر ظهر أي
التبعيلللض  لن)) (( لكي اتقال:  ثم آياته من))  شكاور

يكللون قللد فبعضلله ألفللا الشلليء كان الشيء, فإذا بعض
واحد, فالبعض اثنين الشيء كان ثلثمائة, وإذا أو مائتين
كثيرة.  السفن


